Zápisnica
zo zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 1 Staré Mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII. a Malá
Praha, konaného dňa 02.11.2016
Prítomní poslanci a zástupcovia MsÚ:
PaedDr. Ľudmila Chodelková
MUDr. Peter Durmis
MUDr. Róbert Ficek
Kpt. Ján Capko
Neprítomní a ospravedlnení:
MUDr. Peter Bačinský
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Prítomní občania:
príloha - prezenčná listina
Program:
1. Privítanie prítomných.
2. Podnety občanov a diskusia
3. Záver
1. Privítanie
Ľudmila Chodelková privítala prítomných.
2. Podnety občanov a diskusia
 Studničky 1031, 1032, pani Janigová a pán Komorovský žiadajú zrekonštruovanie
chodníka na Studničkách smerom k notárskemu úradu, je to tam úplne zničené.
 Obyvatelia si tam na vlastné náklady riešia osvetlenie, žiadajú od MP posilnenie
hliadok hlavne vo večerných hodinách. Pred nedávnom tam bol napadnutý občan. Je
tam neosvetlený priestor a sústreďujú sa tam rôzny ľudia, stáva sa to tam nebezpečné.
Zároveň by hliadky MP kontrolovali aj park na Studničkách kde to je taktiež potrebné.
 Opätovne žiadajú doplnenie separovaných nádob, lebo ich tam je nedostatok
 Obyvatelia by si chceli prenajať celý spoločný dvor a chceli by vedieť, ako to bude v
takomto prípade s ošetrovaním stromov.
Pán Hudec
 Poukázal na nedostatočné osvetlenie Mariánskeho námestia. Je to stred mesta a je z
jeho pohľadu slabo osvetlené. Stačilo by na každý roh pridať osvetlenie, pritom tento
priestor porovnal s Hlbokou cestou a táto časť je osvetlená viac ako námestie.
 Žiada odpoveď komu patrí svah pod nemocnicou, Hlboká cesta, chodník smerom na
Vlčince. celá cesta je špinavá, nevyčistená a neudržiavaná. Smerom na Vlčince a
taktiež ku nemocnici. Je to tam ako park, žiada aby sa to tam pravidelne udržiavalo a
čistilo, lebo tadiaľ prejde množstvo ľudí..
 Na začiatku od Veľkej Okružnej by bolo potrebné rozšíriť chodník, lebo je tam
naznačená cyklotrasa a zároveň značka zákaz chodcom, ktorí nemajú kadiaľ prejsť.

 Taktiež poukázal na to, že v dnešnej dobe hrabanie lístia a potom nakladanie lopatami
do kontajnerov je nerentabilné a v dnešnej dobe by sa to malo vykonávať technológiou
vysávač na lístie, v dnešnej dobe by to už mala byť samozrejmosť. Keď sa pán Hudec
na to pýtal ľudí, tak mu bolo odpovedané, že takto manuálne sa to vykonáva preto, aby
malo viac ľudí robotu. Je to nehospodárne a neefektívne.
Rázusova ulica
 Obyvatelia opätovne poukazujú, že na ulici sa neupratuje, nie je pohrabané lístie a
neodvezené.
 Opätovne žiadajú zrekonštruovať schody od starého cintorína, ktoré sú v dezolátnom
stave a neosvetlené. Je to tam nebezpečné a pritom je to spojovacia cesta medzi
mestom a Rázusovou cestou smerom do Závodia a na Hájik, ktorá je dosť
frekventovaná.
 Žiadajú na Tichú ulicu doplniť všetky separované nádoby, aby to bolo ucelené a ľudia
tak majú možnosť kompletne separovať odpad.
 Nebolo vykonané to čo mesto sľúbilo, stará výsadba stromov zrušená a vykonaná nová
výsadba stromov.
 Opätovne sa sťažujú na prechod kamiónov po Rázusovej ceste a parkovanie kamiónov
na mestskom pozemku. Treba nainštalovať značku , vjazd iba pre zásobovanie...... tak,
ako bolo už niekoľko krát v minulosti od občanov požadované. Toto vadí nielen
bývajúcim, ale aj firmám, ktoré tam majú svoje prevádzky. Je potrebné aby to riešil
odbor dopravy a taktiež odbor životného prostredia. Bolo by vhodné nainštalovať
spomaľovače dopravy, lebo nákladné autá chodia veľmi rýchlo.
Poslanci žiadajú aby bolo pravidelne upratované centrum mesta. Pod mestským divadlom
dole po schodoch smerom na Pivovarskú je pod kríkmi odpad, ktorý sa vôbec neodváža a
nevyhrabáva. Okolo farského kostola sa neupratuje, veľa ohorkov z cigariet a nakopená
nečistota. Sú neudržiavané chodníky a cesty, ktoré sú špinavé a neočistené. Taktiež sú v
centre mesta nevysypané smetné nádoby a okolo nich je veľký neporiadok.
V dodatku k zápisnici sú popísané žiadosti na preplatenie z poslaneckého pohotovostného
fondu.

Zapisovateľ: MUDr. Peter Durmis .....................
Overil: PaedDr. Ľudmila Chodelková ...................

